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Informatieavond Dorpsplatform 5 maart jl.  

 
Een maand geleden waren alle inwoners van Zegveld door het 
Dorpsplatform uitgenodigd voor een informatie- en overlegavond over 
het waterpeil in het dorp. Ook waren het waterschap en de gemeente 
Woerden uitgenodigd om een presentatie te komen geven. Ongeveer 
70 mensen kwamen die avond bij elkaar in de Milandhof om te praten 
over het vinden van een goede balans tussen het gewenste waterpeil 
en het verminderen van de bodemdaling. Voorop staat dat we onder 
alle omstandigheden droge voeten willen houden. Een dilemma in de 
afwegingen is dat het in stand houden van het huidige watersysteem 
niet duurzaam is. Dit, omdat door bodemdaling en peilaanpassingen 
het verschil in hoogte tussen de hoogwatervoorziening rondom de 
huizen en het poldergebied met landbouw elk jaar groter wordt.  
 
Voor het vinden van de goede balans en het duurzaam inrichten van 
het gebied is samenwerking tussen alle partijen (waterschap, 
gemeente, agrariërs en inwoners) van belang. Zo zet het waterschap 
zich in om bodemdaling te remmen door minder peilverlaging toe te 
passen in de polders. Ook streven we naar peilaanpassingen in de 
hoogwatervoorzieningen. De gemeente zet zich in om de openbare 
ruimte op hoogte te houden en water op straat tot een minimum te 
beperken. Voor agrariërs zijn er mogelijkheden met bijvoorbeeld 
onderwaterdrainage en inwoners kunnen bijdragen door tuinen te 
vergroenen. Belangrijk is ook om te weten welke fundering de 
bebouwing heeft, een verantwoordelijkheid voor elke eigenaar (zie 
voor meer informatie over funderingsproblematiek KCAF).  
 
Na de presentaties en een plenaire vragenronde is er in kleinere 
groepen uit elkaar gegaan om in meer detail door te praten. Het 
waterschap bedankt het Dorpsplatform Zegveld voor het organiseren 
van deze informatieavond en ziet een toekomstige uitnodiging graag 
tegemoet. 

Vanuit het Dorpsplatform Zegveld het volgende bericht over de informatieavond: 

 
Het idee voor de informatie- en overlegavond was door leden van de 
klankbordgroep peilbesluit bij het Dorpsplatform ingediend. Omdat het 
peilbesluit alle inwoners raakt - en niet alleen voor de agrarische 
bedrijven van belang is - heeft het Dorpsplatform het idee overgenomen 
en de bijeenkomst georganiseerd.  
 
Van de bezoekers van de bijeenkomst was iets meer dan de helft niet-
agrariër. Een mooie opkomst vindt het Dorpsplatform, maar het aantal 
niet-agrariërs had meer kunnen zijn. De indruk bestaat dat nog veel 
huiseigenaren niet beseffen wat de gevolgen van de bodemdaling zijn 
en met welke funderingsproblemen zij hierdoor in de toekomst te maken 
kunnen krijgen.  
 
Wat verder opviel was de bereidheid bij de agrarische sector om mee te 
denken in het stoppen van de bodemdaling. Ondermeer was er de 
oproep om in het nieuwe peilbesluit anders om te gaan met het 
winterpeil. Het huidige vaste winterpeil, dat veel aanwezigen te laag 
vonden, zou veranderd moeten worden in een dynamisch beheerd 
winterpeil. 
 
Het Dorpsplatform vindt de bijeenkomst geslaagd en voor herhaling 
vatbaar. Wellicht is het goed om als er een vervolgbijeenkomst komt om 
naar de ontwikkelingen te kijken en hierover ook concreter te worden. 
 

 Dorpsplatform Zegveld 
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Inventarisatie lage ‘sloot’peilen 

 
Tijdens de informatieavond werd ook aangegeven dat de peilen in de 
sloot zo laag stonden van de winter, ‘lager dan normaal in de winter’. Het 
waren zowel inwoners als agrariërs die ons dit vertelden. Dit strookt niet 
met het beeld dat HDSR heeft over de peilen. Voor ons binnen HDSR 
reden om het nader uit te willen zoeken.  
 
Het waterschap heeft een inventarisatie gedaan via e-mail over de 
ervaringen aan het einde van de winter in het veenweidegebied met de 
waterpeilen en de droogte van de bodem. De vraag is gesteld aan 
boeren in het veenweidegebied. Ongeveer 15 agrariërs uit verschillende 
polders hebben gereageerd. Het volgende beeld ontstaat op basis van 
deze reacties: 
 

Bodem is (nog) erg droog 
Niet verrassend is dat de droogte van 2018 nog steeds merkbaar is. Veel 
reacties geven aan dat de bovenste laag (circa 10 cm) met de regen van 
maart wel vochtig is, maar daaronder is het droog. Zo konden velen 
agrariërs eigenlijk de hele winter wel het land op rijden. Ook zijn er nog 
steeds scheuren zichtbaar, wat ongebruikelijk is voor de tijd van het jaar. 
 

Slootpeil – goed, hoog of laag 
Hier waren de reacties verschillend, ook binnen dezelfde polder. 
Sommige herkennen de lage slootpeilen, andere geven aan dat het bij 
hun juist te hoog staat en weer andere vinden het goed. Het bepalen van 
de hoogte van het slootpeil gaat natuurlijk het beste ten opzichte van een 
vast punt. Beschoeiing is bijvoorbeeld een geschikte referentie. Of een 
steiger, of natuurlijk een peilschaal. Schatten ten opzichte van maaiveld 
wordt ook veel gedaan, maar is veel minder betrouwbaar. 
 

Vervolg waterschap 
Op basis van deze reacties en onze meetgegevens hebben we niet het 
idee dat de peilen te laag hebben gestaan. Gelukkig maar.  
Een aantal agrariërs heeft aangegeven dat we mogen komen kijken en 
dat ze verder mee willen denken. Met hun gaan we in de polder kijken en 
bespreken of en hoe we over een langere periode kunnen kijken naar de 
veenbodem en de waterpeilen. U kunt ook aansluiten bij deze groep. 
Stuurt u dan een e-mail naar Susan Graas, susan.graas@hdsr.nl. 

Zomerpeil ingesteld 
 
Het is alweer april en dus zijn 
we in de polders overgegaan 
naar het zomerpeil. 

Colofon 
Hoogheemraadschap  
De Stichtse Rijnlanden 
Poldermolen 2 
Postbus 550, 3990 GJ Houten 
T: (030) 634 57 00 
E: post@hdsr.nl 
W: www.destichtserijnlanden.nl 
 
Volg het waterschap op twitter: 
@HDSR_waterschap  
 
Voor meer informatie over het 
peilbesluit Zegveld kunt u kijken 
op de website of contact 
opnemen met projectleider 
Susan Graas via 030-2097010 of  
susan.graas@hdsr.nl.  
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